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REFERAT
Tid og sted: Onsdag 29. april kl. 1600 på VTC
Ref.: Indkaldelse af 22 APR 2020.
Til stede:
BG Jette Albinus (JA), MJ Christian Høj (CHØ), OL Christina Pojezny (CP), OKS1Bjarne Pedersen (BLP), CSG Henning Juhl (HSJ), SSG Karsten Frandsen (KF),
SSG Jes Mose Jensen (JMJ), OLG Therese Pulawska (TMP), GENSEK Per Heien
(PH), VICEGNSEK Jan Vesthede (JV).
Ikke til stede:
KN Jens Lunde (JL), KON Sara Hjalager (SAH)

Emne:
VTC-bestyrelsesmøde 29. april 2020.
Bilag: (Ej vedlagt).
1. Referat af bestyrelsesmøde 19 FEB 2020
2. Balance JAN-MAR 2020
3. Aktionsliste

Herved indkaldes til VTC-bestyrelsesmøde:
Onsdag den 29.april kl. 1600 på nummer 6115150
Forud for mødet bedes bestyrelsesmedlemmerne have kontaktet deres respektive
idrætsudvalg med henblik på at afdække eventuelle udfordringer bestyrelsens skal
være opmærksom på i relation til DIF COVID-19 skrivelse.
DAGSORDEN.
1.

Status på COVID-19 situationen (JA)
JA: Gav en kort status på situationen – DIF`s gradvise åbning af udendørsaktiviteter, DIF`s oprettelse af flere støttepuljer til foreningerne, som nok ikke
kom vores foreninger til gode, da der var tale manglende indtægter ved
arrangementer m.m. DIF årsmøde er flyttet til 20. juni.
Generelt vil der ske en trinvis åbning, og indenfor FSV vil processen fortsat
være topstyret, og ikke alle vil komme tilbage på en gang.
Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430
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2.

Bestyrelsesmedlemmernes drøftelse med idrætsudvalgene i relation til
COVID-19.
JMJ: Feltsportsudvalget afventer regeringens udspil efter 10. maj. Første
planlagte stævne er Biathlonorientering ultimo AUG, og derefter Feltsport
en gang i SEP.
KF: Triathlon/Duathlon er aflyst da man pga. af andre aktiviteter i efteråret
ikke kunne plads. VGI vil gerne have stævnet i 2021 og tager en drøftelse
med SLGI, som er sat som arrangør p.t.
Cross Country er planlagt til OKT, ingen bem., og Volleyball er planlagt til
NOV, heller ingen bemærkninger.
HSJ: Cykling og Militær 5 kamp er planlagt til SEP, så ingen bemærkninger.
MTB har flyttet deres stævne til 24 SEP.
CP: Fægtning flyttet til ultimo NOV.(mangler endelig bekræftelse)
TMP: Skydning afventer regeringens udspil. Kan flyttes såfremt man varsles
i god tid.
BLP: Faldskærm afventer som øvrige. Intet problem i at flytte stævnet til
efteråret. Golf er planlagt til SEP, så ingen bemærkninger.

3.

DMI økonomi
a+b. Anvendelse af forventet mindreforbrug 1. halvår (BLP)
BLP: Besparelserne er kun hvis stævnerne ikke gennemføres i 2020. Såfremt
de ikke bliver gennemført, er besparelsen ca. 50.000 kr. som foreningerne
skulle have haft, og hertil kommer besparelsen på mødeaktivitet ca. 25.000 kr.
Manglende indtægter fra FL-reklame er p.t. 40.000 kr., så der er fortsat et
lille overskud
PH: På FSK budgettet er der p.t. et mindreforbrug på ca. 25.000 i relation til
ovenstående, som dog forventes realiseret i efteråret.
Med de tre aflysninger vi kender til p.t. så er der et reelt mindreforbrug på ca.
60.000 kr.
c. Bestyrelsens underskrift i relation til enefuldmagt (BLP)
BLP: Der mangler et par underskrifter, men ellers er vi klar til at følge det
pålæg, som vi har fået fra revisionen. Det vil sige at PH lægger bilag til godkendelse (udbakke i banken), sender en sms/mail til BLP, at der ligger bilag
klar til godkendelse og BLP godkender. Og omvendt hvis BLP har egne bilag.
Derudover har DIF regnskab også adgang så de kan betale løn m.m.
4. Kommunikationsplan (JL)
PH: Har talt med JL og der var intet nyt. Vi fortsætter med at følge nyhedsstrømmen fra DIF og vurderer en evt. videreformidling via hjemmeside og øvrige sociale medier.

5.

Genoptagelse af stævnevirksomheden, plan og program herfor (JV)
JV: Gennemgik stævnekalenderen. Generelt havde man fra IF givet udtryk for
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at man var bekymret omkring afholdelse af kammeratskabsaftner/to dages
arrangementer.
JA: Vi bør satse på èn dags arrangementer specielt i juni, henset til at FSV, og
dermed FES kun vil være lukket op i begrænset omfang.
CHØ: Enig i at droppe to dages arrangementer. Derudover bør der afholdes et
møde kort efter 10. maj, hvor der skal ske en prioritering af stævnevirksomheden 2. halvår 2020.
Herefter var der en god drøftelse rundt om bordet med hensyn til, prioritering
af stævnerne, information til arrangører, udvalgsformænd og FL-reklame, samt
det videre forløb.
JA: Tak for mange gode input og hermed følgende konklusion:
- Vi afventer regeringens udspil d. 10. maj
- Der indkaldes til et møde om prioritering af stævnevirksomheden for 2.
halvår 2020, med respektive kontaktpersoner fra bestyrelsen samt udvalgsformænd og sekretariat (JV). AKTION JV

6.

O/R-møde 12-13. juni
a. Program O-møde
CHØ: O-møde kører jf. planen med start kl. 1530. (PH gennemgik planen
i hovedtræk)
Derudover planlægges på at gennemføre vores halvårlige strategimøde
med DIF (Helle Carlsen) som planlægger at deltage i vores O-møde. Mødet
forventes at starte kl. 1930.
b. Program R-møde
CHØ: R-møde kører jf. planen. Vi mangler dog en endelig tilkendegivelse fra
vores sædvanlige dirigent, men han melder tilbage umiddelbart efter 10. maj.
Såfremt han ikke kan deltage vil vi finde en anden, udenfor bestyrelsen.
BLP: Ryan Laier kunne være en mulighed.

7.

Orientering (Punktet ændret til bordet rundt efter ønske)
a. Orientering ved SAH (udgået)
b. Orientering ved SEC
d. Plan for styrkelse af idræt CHØ
Bordet rundt.
KF: Ingenting.
CHØ: Fremlagde kort headlines for plan for styrkelse af idrætten:
- større procentdel skal opfylde træningstilstandsprøverne
- større ledelsesmæssig fokus på idrætten generelt
- idrætten skal tilbage i strukturuddannelsen
- ”idrætsofficeren” genindføres ved Garnisonerne
BLP: Ingenting
JMJ: DM ugen 2021 forventes tidsfastsat indenfor 2 ugers tid (flyttes, pga.
OL og EM fodbold fra 2020).
DM ugen er primært for seniorrækkerne (DIF medalje), men hvor det
pladsmæssigt er muligt, kan ungdom og veteraner også deltage (muligt
ved biathlonorientering). DM ugens organisations planlagte tur til Sverige
er aflyst.
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DMI specialidrætter:
Militær Femkamp træner sammen – adskilt – på de sociale medier.
Biathleterne træner alene i skoven og tørtræner (kigger på kort i sofaen)
på relevante kort.
Stævner:
Det traditionsrige Åbent Militært Mesterskab gennemføres 7-8. november
(AKIF arrangør). Forsvarsmesterskabet i orienteringsløb gennemføres i
Efteråret. TRR (AKIF) er arrangør.
Alle CISM (Militært VM) er aflyst frem til september.
HSJ: Ingenting
PH: Vi glæder os til at komme tilbage til vores nye domicil. Har et godt samarbejde med IT LG og FES, og er i god dialog med FL-reklame og politiet.
JV: Ingenting
CP: Ingenting, men har en idè. Ville det være en mulighed at forfine det her
idèkatalog som netop er udarbejdet, ved at tage kontakt til FL-reklame og
høre om det var en opgave de ville byde ind på, til fordeling ”over hele landet”
(alle vore IF). AKTION SEC

8.

Aktionsliste
Opfølgning på liste af 27 NOV 2019, jf. bilag 5.
PH: Aktionslisten blev gennemgået og en opdateret liste medsendes
referatet.

9.

Eventuelt
a. Næste møde er 12. juni kl. 1300 på Comwell Middelfart.
.

Per Heien
generalsekretær

